
PÅ/AV 
 Tryck på knappen PÅ/AV. Fritösen går  

in i smältcykeln innan den växlar till full 
temperatur och värmer till inställningspunkten. 

 Lämna smältcykeln genom att trycka in och 
släppa knappen Lämna Kyl eller någon 
programmerad produktknapp. Displayerna  
visar Smalt-klar? till vänster och JA NEJ till 
höger. Tryck på  för att avsluta.  

Tillagning 
 KALL visas: Tryck på produktknappen Lämna 

kallt; fritösen värms upp till inställningspunkten 
och visar REDO. 
Tryck på produktknappen och släpp ner produkten. 

 - - - - visas: Karets temperatur är utanför  
REDO-zonen. 

 REDO visas: Tryck på produktknappen  
och släpp ner produkten. 

 SKAKA visas: Om skakning behövs ljuder ett larm. 
 KLAR visas: Tryck på produktknappen för  

att avbryta larmet. 

 HALL visas: Tryck på blinkande produktknapp 
för att avbryta hållarmet. 

 Avbryt tillagningscykel: Tryck och håll  
en produktknapp.  

Kontrollknappsnavigering 
 Produkter: Tryck för att starta  

en tillagningscykel. Tryck vid tillagningscykelns  
slut för att stoppa larm. 

 Lämna/skanna: Tryck en gång, alla 
programmerade produktknappar tänds; välj 
visad produkt. Tryck på produktknappen för  
att visa produktens namn. Tryck på höger pil  
för att visa parametrar. Tryck på Lämna/skanna 
igen för att upprepa. Tryck på Lämna/skanna 
två gånger för att avsluta.   

 Vänster/höger pil (): Navigera bland alternativ 
på vänster display. Tryck och håll in samtidigt 
för att starta oljepolering.   

 Pil upp/ner (): Navigera bland alternativ  
på höger display. Tryck och håll in samtidigt  
för att byta språk om detta är programmerat.  

 Lämna kallt: Tryck för att gå till/lämna kallt läge.  

 Termometer (): Fritös PÅ: Tryck och släpp 
för inställningspunkt/vänster; kartemperatur/höger. 

 Termometer (): Fritös AV: Tryck och släpp 
för att visa temperatur, tid, datum, systemversion, 
3000-version. Tryck och håll in för  
ATO-kortversioner. 

 Kontrollmarkering(): Fritös AV: Tryck och 
håll in i 3 sekunder: Användning av blädderfilter; 
Tryck och håll in i 10 sekunder: Inställning  
av produkter i huvudmeny  

 Kontrollmarkering(): Fritös PÅ: Tryck och 
släpp: Kolla återställning. Tryck och håll  
in i 4 sekunder: Infoläge. 

 *Filtrera Tryck och håll in: Filtreringsalternativ: 
Filtrera, rengör och filtrera, avyttra och koka ur 
(endast med kontrollen av).  

 *Filtrera Tryck och släpp: ATERSTAENDE ANTAL 
TILLAGNINGAR 

(*OBSERVERA: Fungerar endast när aktiverad) 
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Produktknappslampa: Tänds när 
produkten tillagas eller väntar  

Höger sidas produktknappar: 6-10 och  
16-20 är produkter för högra sidans display. 

Åtkomst till filtreringsmeny, 
om aktiverad 

Åtkomst till programmering, 
svarar på vänster displays 
anvisningar och kollar återställning Kolla faktiska, 

inställningstempera
turer och 
programversioner. 

Lämnar/går till KALLT LÄGE. 

Trycks in individuellt: 
Bläddermeny, 
programmeringsalternativ.  
Trycks in samtidigt: 
Startar oljepolering 

PÅ/AV 
Lämna menyer, 
skanna 
programmerade 
menyföremål. 

Produktknappar  
Tryck för att starta  
och stoppa  
en tillagningscykel.  
Tryck och håll  
in för att stoppa  
en tillagning. 

3000: Snabbreferens Trycks in individuellt: 
Bläddermeny, 
programmeringsalternativ.  
Trycks in samtidigt:  
Växlar till andraspråk om såd 
ant är programmerat. 

PÅ/AV 

Vänster sidas produktknappar: 1-5 och 11-15 är 
produkter för vänstra sidans display. 

Borttagbar 
menyremsa 

Swedish / Svenska 



Navigering i filtreringsmeny* (om filtrering är aktiverat) 

Programmering för enkel inställningspunktstillagning* 

Navigering i infoläge 

Vanlig programmering och navigering visas nedan. Vänstra och mittenkolumnen 
visar datordisplayerna; höger kolumn visar nödvändig åtgärd för att fortsätta.  
Lämna när som helst ett programmeringssteg genom att trycka på Skanningsknappen 
tills displayen återgår till förprogrammeringsstatus.  

* 3000 har också ett segmenterat tillagningsprogram. Denna funktion, kallad tillagningsläge, 
används för kyckling med ben om så önskas och är som standard AV. Se handboken  
för programmering och aktivering av denna funktion. 
 

**Filtreringsuppmaningar sker under programmeringssekvensen om Filtreringsläge  
är aktiverat. Denna funktion, som kan stängas av, är som standard PÅ. Se handboken  
för inaktivering av denna funktion. 

* Filtreringsfunktionen kan stängas av. När filtrering är inaktiverat har inte filtreringsknappen 
nån funktion. Att trycka på den med fritösen PÅ eller AV har ingen effekt. Se sid. 1-2 i handboken 
för förklaring om hur man aktiverar 3000-alternativ. 

Navigering för karinställning 

Vänster display Höger display Åtgärd 
AVSTANGD AVSTANGD Tryck på tills huvudmenyn ändras och 

produktinställning visas. 
PRODUKT-inställning Tom Tryck på. 
Produktinställning Ange kod Ange 1650. 
Välj produkt Tom Tryck på önskad produktknapp. 
LÅNGT namn Produktnamn eller 

knappnummer 
Ange produktnamn med bokstavsknapparna. Tryck på . 

Kort namn Produktnamn eller 

knappnummer 
Ange förkortat produktnamn med bokstavsknapparna. 
Tryck på . 

1 tid 0:00 eller tidigare 

angiven tid 
Ange tid med sifferknapparna. Tryck på .  (Ange 
0:00 här eller tryck på Lämna/skanna till otilldelad knapp.) 

1 TempR* Temp Ange ny temperatur. Tryck på . 
1 KÄNSLIGHET Nummer Ställ in önskad position med knapparna . Tryck på . 
1 LarmTID 0:00 eller tidigare 

angiven tid 
Ange tid i tillagningscykel för hörbart larm för 
skakning. Tryck på . 

1 larmnamn Skaka Ställ in önskad position med knapparna . Tryck på . 
1 Larmläge Auto eller manuellt Ställ in önskad position med knapparna . Tryck på . 
1 Larmsignal Kort Ställ in önskad position med knapparna . Tryck på . 
2 Larmtid :00 Detta är ett andra larm och ställs in som det första. 

Filtreringsuppmaning** 0 Ange antalet tillagningscykler för en produkt innan 
du uppmanas om filtrering. 

HÅLLTID 0 Ange tid i minuter som en produkt ska hållas innan 
den kastas. Tryck på . 

Avsluta Avsluta Tryck på skanningsknappen för att lämna eller 
knappen  för ytterligare programmering. 

Välj produkt Tom Mer programmering? Tryck på produktknappen och 
följ instruktionerna över Avsluta programmering? 
Tryck på skanningsknappen. 

Produktinställning Tom Tryck på skanna 
AVSTANGD AVSTANGD   

Vänster display Höger display Åtgärd 

Kall, REDO Kall, REDO Tryck och håll filtreringsknappen i 10 sekunder. 

*Filtrera Tom Tryck på  för att bläddra till valen: Filtrera, 
rengör och filtrera, fyll kar från oljebehållare 
(endast oljebehållare), koka ur (endast med fritös 
AV) och avsluta. När önskat val visas, tryck på . 
*OBS– Alternativen är endast tillgängliga  
om de är aktiverade. 

Vänster display Höger display Åtgärd 

AV eller REDO AV eller REDO Tryck på  tills INFOLÄGE visas och släpp. 

Senaste 

avyttringsstatistik 
Tom Tryck på  för att bläddra till valen: *Senaste 

avyttringsstatistik, daglig statistik, statistik  

för vald period, senaste omgångsstatistik.  
Näs önskat val visas, tryck på . 
*OBSERVERA: Med filtreringsalternativ inaktiverat 
kommer inte alla data för dessa alternativ att samlas in. 

Vänster display Höger display Åtgärd 

AVSTANGD AVSTANGD Starta med kontrollen längst till vänster. Tryck på  
till INFOLÄGE visas, växlar till huvudsaklig  

och sedan produktinställning. 

Produktinställning Tom Tryck på  för att bläddra till karinställning. 

Karinställning Ange kod Ange 1656 

System* Tom Tryck på  för att bläddra till valen: Tid/datum,  

DST-inställning, E-logg, byt lösenord. När önskat  
val visas, tryck på . 


